Vízmű Kupa
Országos U11, U15, U19 Tollaslabda ranglista verseny
és Budapest bajnokság
A kategória
2018. január 27.
A verseny célja:
▪ Versenyzési lehetőség biztosítása az igazolt játékosok részére
▪ „A” kategóriájú ranglista pontok szerzése
▪ A sportág népszerűsítése
▪ A Budapest bajnoki cím megszerzése
A verseny helye:
Hodos Tamás Tollaslabda Csarnok
Fővárosi Vízművek Rt. Sporttelep
Budapest IV. kerület Váci út 102.
A verseny rendezője:
Vízmű SE tollaslabda szakosztály
döntnök: Szent-Andrássy Márk
döntnökhelyettes: később kerül kijelölésre
A verseny ideje:
2018. január 27. 9 óra
Résztvevők:
▪ A versenyen részt vehetnek mindazok az érvényes igazolással rendelkező játékosok,
akiket egyesületük határidőre benevez.
Versenyszámok:
▪ U11 lány és fiú egyes
▪ U15 lány és fiú egyes
▪ U15 lány és fiú páros
▪ U19 lány és fiú egyes
▪ U19 lány és fiú páros és vegyes páros
Azok a versenyszámok kerülnek megrendezésre, amelyekre legalább 4 induló nevez.
Egy versenyző legfeljebb három versenyszámban indulhat el.
Nevezés:
▪ Nevezni e-mail-ben lehet az alábbi címen:
melinda422@gmail.com
▪ A nevezések beérkezési határideje:
2018. január 23. (kedd) éjfél
Nevezéskor minden játékosnál kérjük feltüntetni a játékosok adott versenyszámra
vonatkozó aktuális MTLSz ranglista helyezését.

Megkérünk minden egyesületet, hogy nevezéseiket a mellékelt Excel táblázat kitöltésével
szíveskedjenek leadni. A határidő után leadott nevezéseket NEM tudjuk figyelembe venni.
Sorsolás:
▪ A sorsolás 2018. január 25-én, csütörtökön 20 órakor lesz, és aznap este a badminton.hu
honlapján megtekinthető lesz. Időrend péntek este lesz.
Lebonyolítás:
▪ A versenyszámok egyenes kieséses ill. vegyes rendszerben kerülnek lebonyolításra (U11
egyesben csoportok, majd egyenes kiesés, a többi versenyszámban a nevezések számától
függ).
▪

Díjazás:

Minden versenyszám I-III. helyezettje érem díjazásban részesül.
•

Nevezési díj:

Egyes 1500 Ft / fő / versenyszám
Páros 1200 Ft / fő / versenyszám
Egyéb információk:
1. A legeredményesebb budapesti versenyző (egyes versenyszámban) 1 év időtartamra
vándorserleget kap, amennyiben dobogós helyezést ér el.
2. A játékosnak a következő Bp. Bajnokságra megvésve vissza kell hoznia a vándorserleget.
3. Ha két harmadik helyezett van, és mindkettő budapesti, akkor az nyeri el a
vándorserleget, aki a későbbi első helyezett ellen veszíti el az elődöntő mérkőzést.
4. Körmérkőzéses versenylebonyolításnál - körbeverés esetén - az egymás elleni eredmény
számít.
5. Egyéb esetben a vándorserleg visszakerül a BTLSz szertárába
A verseny Yonex AS-30 vagy annál jobb minőségű Yonex
toll labdával kerül lebonyolításra, amelyet a játékosok egyenlő arányban biztosítanak. Az
ideiglenes labdahiányra való tekintettel csak Yonex Trainer labda is használható.
A versenyen az MTLSz játék és versenyszabályzata érvényes.
Verseny közben várakozási idő nincs, a különböző kategóriák meccsei között pihenési idő
nem feltétlenül biztosítható.
A versenybíróság fenntartja a jogot a tervezett időrendtől való eltérésre.
A versenyen részt venni csak sportszerű öltözékben és teremcipőben lehet, melynek
hiányában a versenybíróság a játékos indulását megtagadhatja.
A küzdőtéren teremcipő viselése mindenki számára kötelező.
Az öltözőben hagyott értéktárgyakért a szervezőknek felelősséget vállalni nem áll
módjukban.

